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Faa en Studiekonto
i

STUDENTERNES BOGHANDEL,
der ligger lige overfor Studiegaarden og meget nær ved 
Universitetet.
Vort speciale gennem 35 aar har været lærebøger, saavel 
nye som brugte, til Universitetet og Danmarks tekniske 
Højskole, og vort kendskab og erfaring staar altid til 
Deres raadighed.
Vi har et righoldigt udvalg af kollegiehæfter, studieblokke, 
ringbøger, fyldepenne m. m., og alt kan paaføres studie
kontoen, som betales med maanedlige rater efter aftale. 
Ligeledes gør vi opmærksom paa, at vi ekspederer alle 
universitets-boglegater.
Naar De, efter veloverstaaet eksamen og endt ferie, fort
sætter Deres studier, ville det glæde os meget, om vi 
maatte faa fornøjelsen af Deres besøg, og vi beder Dem 
være forvisset om, at der fra vor side skal blive gjort 
alt for at gøre forbindelsen med vort firma saa behage
lig for Dem som muligt.

STUDENTERNES BOGHANDEL
STUDIESTRÆDE 3
TLF. CENTRAL 9237
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Akademisk studenterkursus er oprettet i 1948 af en 
/l kreds af lærere, som i mange år havde undervist på Akade

misk Kursus, for at fortsætte den virksomhed, som Københavns 
største studenterkursus havde drevet siden 1924 til gavn for byens 
ungdom.

Bestræbelserne for at oprette et nyt kursus, da Akademisk Kursus 
standsede, mødte velvillig forståelse i undervisningsministeriet, som 
den 12. maj 1948 meddelte det nye kursus statsanerkendelse med 
alle de dertil hørende rettigheder såvel til studenter- som til real- 
og mellemskoleeksamen. Kursus har siden august 1949 haft loka
ler på Set. Petri Skole, Larslejsstræde 5, men på grund af den 
stærke tilgang af elever i de sidste år er lokalerne blevet for små og få 
og kursus flytter derfor fra 1. august til nye og moderne lokaler 
i Kronprinsessegade 54. Man bliver herved i stand til at samle 
alle afdelinger på samme sted, således at den i dette skoleår be
sværlige deling af undervisningen på tre forskellige steder for frem
tiden vil undgås.

Kursus får her en fortræffelig beliggenhed nær den nye polytek
niske læreanstalt i Østervoldgade og få minutters afstand fra S-togs- 
stationerne Østerport og Nørreport samt sporvognslinierne 1, 6, 7, 
9, 10 og busserne 23, 24, 28, 29 og 43.

Universitetet har vist kursus’ elever den velvilje at give dem 
adgang til Universitetets spisestuer mod forevisning af gyldigt elev
kort, der fås på kontoret.

Den københavnske ungdom har i stigende tal søgt det nye kursus, 
i de tre første skoleår i et antal af henholdsvis 300, 400, 450 elever 
på de forskellige afdelinger.

I skoleåret 1953-54 har kursus haft over 500 elever, i 1954-55 600; 
1955-56 700.

I kursus første fem år har 244 elever bestået studentereksamen, 
302 realeksamen og 235 mellemskoleeksamen.

Til eksamen i maj—juni 1956 indstilles 106 elever til studenter
eksamen, 96 til realeksamen og 76 til mellemskoleeksamen.

3



STUDENTEREKSAMEN

LEDELSE: 
cand. mag. Poul Ib-Nielsen

INSPEKTION:
cand. mag. I. K. Larsen 
cand. mag. Arne Lyndgaard

STATSANERKENDELSE
Ifølge skrivelse af 12. maj 1948 har undervisningsministeriet 

meddelt kursus statsanerkendelse, som giver elever, der har fulgt 
undervisningen i to år, og som har bestået en af de eksaminer, 
der er nødvendig for optagelse på kursus, følgende rettigheder:

1) Begrænset eksamenspensum, ca. halvdelen af det læste stof, 
af hvilket en del udtages af kursuslæreren.

2) Eksamination i egne lokaler ved egne lærere, der deltager 
i bedømmelsen ved eksamen.

3) Fripladser og honorarnedsættelse efter indgiven ansøgning for 
ca. halvdelen af eleverne til et samlet beløb på 50 % af det 
normale undervisningshonorar.

UNDERVISNINGSPLAN
Det statsanerkendte kursus underviser til studentereksamen af den 

nysproglige linie, hvor hovedvægten lægges på de moderne sprog, 
navnlig engelsk og tysk, og den matematisk-naturvidenskabelige 
linie med matematik og naturfagene som hovedfag. Undervisningen 
foregår dels på daghold, dels på aftenhold for de elever, som er 
beskæftiget om dagen, og strækker sig normalt over to år, hvad 
der er en betingelse for at opnå begrænset pensum. Desuden er 
eksamen delt således, at de nysproglige hold afslutter undervisnin
gen i geografi, de matematiske hold i engelsk eller tysk og geografi 
efter et års undervisning med eksamen i maj—juni, medens resten 
af eksamen afholdes det følgende år i maj—juni måned.
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OPTAGELSESBETINGELSER
For at optages på toårigt hold med begrænset pensum kræves, at 

man enten har bestået almindelig forberedelseseksamen (præliminær
eksamen), realeksamen, pigeskoleeksamen eller en dermed ligestillet 
eksamen. Ligeledes vil elever, der er oprykket i 2. gymnasieklasse, 
kunne optages.

På afgangshold kan elever optages, der har bestået forprøven til 
studentereksamen, samt elever, der er oprykket i 3. gymnasieklasse. 
Desuden kan med ubegrænset eksamenspensum optages elever med 
lærereksamen eller med højere handelseksamen.

EKSAMENSBESTEMMELSER
Til nysproglig studentereksamen er fagene: dansk, mundtlig og 

skriftlig, engelsk, mundtlig og skriftlig, tysk, mundtlig og skriftlig, 
latin, fransk, historie, oldtidskundskab og naturfag. Der gives elleve 
karakterer samt en karakter for orden med skriftlige arbejder, og 
der kræves et gennemsnit på 11,25 eller 135 points for at bestå 
eksamen.

Til matematisk studentereksamen er fagene: dansk, mundtlig og 
skriftlig, matematik, mundtlig og skriftlig, fysik med astronomi, 
kemi, naturfag, fransk, engelsk (eller tysk), historie og oldtidskund
skab. Der gives 11 karakterer og en karakter for orden med skrift
lige arbejder, ialt 12 karakterer, og der kræves et gennemsnit på 
11,25 eller ialt 135 points for at bestå eksamen.

For at blive indstillet må man have bestået kursus indstillings
prøve, der afholdes i februar—marts måned.

STUDENTEREKSAMENS RETTIGHEDER
Studentereksamen giver adgang til studier ved universiteterne, 

Danmarks tekniske Højskole, Den kgl. Veterinær- og Landbohøj
skole, Kunstakademiet, Danmarks Tandlægehøjskole, Danmarks far
maceutiske Højskole, Søofficersskolen, Hærens Officersskole og Fly
vevåbnets officersskole.

VIDNESBYRD OG ORDENSREGLER Se side 8.

HONORAR PÅ STUDENTERHOLD
Undervisningshonoraret erlægges månedsvis forud i kursusåret 

fra Ug—31/7 med 40 kr. pr. måned, ialt 480 kr., og forfalder den 
første i hver måned. Sidste indbetalingsdag er den femte under
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visningsdag i måneden. Ved indmeldelse til det nye skoleår beta
les den første måned samtidig med indmeldelsen.

Udmeldelse kan kun ske med to måneders varsel til den første 
i en måned, således at der betales for den måned, hvori udmel
delsen sker, og de to følgende.

Ansøgningsblanketter til brug ved ansøgning om honorarnedsæt
telse for 1. halvår fås ved henvendelse til kursus’ kontor og skal 
indsendes senest otte dage efter indmeldelsen. Honorarnedsættel
sen kan bortfalde ved grov forsømmelse eller anden uorden. An
søgninger efter 10. august kan normalt ikke komme i betragtning. 
Ny ansøgning om nedsættelse for 2. halvår skal indsendes senest 
15. januar.

BOGLÅN
Eleverne på studenterhold kan, om det ønskes, låne bøger mod 

en årlig afgift på 35 kr., som skal indbetales samlet ved bøgernes 
udlevering. Ved eventuelt ophør skal lånte bøger omgående til
bageleveres. Opmærksomheden henledes på, at lejeafgift ikke kan 
tilbagebetales. Bortkomne eller beskadigede bøger skal erstattes 
med bøgernes fulde værdi. Boglånet er begrænset til det omfang, 
bøger haves.

UNDERVISNINGSTID OG FERIER
Undervisningstiden er på daghold overvejende mellem kl. 8 og 15 

(lørdag mellem 8 og 12), på aftenhold mellem 18.20 og 22.25 (lørdag 
aften dog kun på afgangshold). Hvad ferier angår, følger kursus i det 
store og hele statsskolernes feriebestemmelser.

KURSUS’ KONTORTID
Ledelsen træffes daglig (lørdag undtagen) kl. 14—15, mandag og 

torsdag tillige 19.15—19.45. Kontoret er åbent daglig 10—14 samt 
om aftenen fra kl. 18 og i frikvartererne.

KURSUSÅRET 1956—57
Indmeldelsesblanketter fås på kursus kontor, og undervisningen 

begynder tirsdag den 14. august. Daghold møder kl. 9 og alle aften
hold kl. 19.
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REAL- OG MELLEMSKOLEEKSAMEN
Til realeksamen er fagene: dansk, mundtlig og skriftlig, engelsk, 

mundtlig og skriftlig, regning og matematik, mundtlig og skriftlig, 
(kvindelige elever kan fritages for dette fag), tysk, historie, geografi, 
naturhistorie og naturlære. Til eksamen er der ialt med ordens
karakterer for skriftlige fag 12 karakterer. For at bestå kræves 
132 points eller et gennemsnit på 11,00.

Realeksamen giver adgang til Niels Brocks Handelsskole og med 
bestået adgangseksamen også til Danmarks tekniske Højskole, Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Tandlægehøjskole. 
Desuden giver den adgang til stillinger under stat og kommune 
samt til mange stillinger i større virksomheder i det praktiske liv. 
Endelig giver den ret til begrænset pensum ved studentereksamen 
efter deltagelse på toårigt statsanerkendt studenterkursus.

Til mellemskoleeksamen er eksamensfagene: skrivning, dansk, 
mundtlig og skriftlig, regning og matematik, mundtlig og skriftlig, 
engelsk, tysk, historie, geografi, naturhistorie og naturlære. Des
uden gives en karakter for orden med skriftlige arbejder, ialt 12 
karakterer. Til at bestå kræves 129 points eller 10,75 i gennem
snit. Man kan kun indstille sig til realeksamen, hvis man har 
bestået mellemskoleeksamen.

HOLD
Kursus forbereder til disse eksaminer både på dag- og aftenhold. 

Dagholdenes undervisningstid ligger overvejende mellem kl. 8 og 15 
og på aftenhold mellem kl. 18.20 og 22.25. Ingen af disse aftenhold 
læser lørdag aften. Før indstilling til mellemskole- og realeksamen 
afholder kursus i febr.—marts måned en indstillingsprøve, som skal 
bestås, for at indstilling kan finde sted. Den egentlige eksamen fin
der sted i maj—juni måned.

HONORAR
Undervisningshonoraret til begge eksaminer er 50 kr. månedlig 

i tolv måneder, og erlægges månedsvis forud den første i hver 
måned. Desuden betales den 1. september og 1. februar 15 kr. for 
vedligeholdelse af inventar og for varme henholdsvis for 1. og 2. halvår.
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Ved indmeldelse til det nye skoleår betales den første måned 
samtidig med indmeldelsen.

Udmeldelse kan kun ske med to måneders varsel til den første 
i en måned, således at der betales for den måned, hvori udmel
delsen sker, og de to følgende.

Ansøgningsblanketter til brug ved ansøgning om honorarnedsæt
telse for 1. halvår fås ved henvendelse til kursus’ kontor og skal 
indsendes senest otte dage efter indmeldelsen. Honorarnedsættel
sen kan dog fortabes ved grov forsømmelse eller uorden. Ansøgnin
ger efter 10. aug. kan normalt ikke komme i betragtning. Ny an
søgning om honorarnedsættelse for 2. halvår skal indsendes senest 
15. januar.

TILLÆGSFAG
Elever, der ønsker fransk (eller geometri) som tillægsfag til 

realeksamen, kan i tilfælde af tilstrækkelig tilslutning gøre dette. 
Prisen er 100 kr. på daghold, 90 kr. på aftenhold, og beløbet er
lægges samlet eller i fire rater pr. 1. sept., 1. dec., 1. feb. og 1. april. 
Indtegning er bindende for et helt kursus.

BOGLÅN
Elever på mellemskole- og realhold kan, om det ønskes, låne bøger 

mod en månedlig afgift af 5 kr. i tolv mdr., som indbetales kvar
talsvis pr. 15. aug., 1. okt., 1. jan. og 1. marts. Ved eventuelt op
hør skal lånte bøger omgående tilbageleveres. Bortkomne eller 
beskadigede bøger skal erstattes med bøgernes fulde værdi.

VIDNESBYRD
Tre gange årlig (for afgangshold to gange) gives der vidnesbyrd, 

hvor lærerne i hvert enkelt fag meddeler elevens standpunkt. Des
uden kan forældre til enhver tid få oplysning om elevens forhold 
på kursus i det hele taget, ligesom vidnesbyrd tilsendes, dersom 
det ønskes.

ORDENSREGLER
Cykler skal anbringes i skolegården. Sygdom og anden fraværelse 

skal meddeles kursus’ kontor snarest muligt. Tobaksrygning i 
klasseværelserne er strengt forbudt.

KARAKTERER
Karakterskalaen for alle hold er: ug = 15, ug-r- — 14%, mg-|- 

= 14%, mg = 14, mg- = 13%, g+ = 12%, g = 12, g- = 10%, 
tg+ = 9l/3, tg — 8, tg4- = 5%, mdl-|- = 2%, mdl. = 0 og slet = 4- 16.
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KURSUSÅRET 1956—57
Indmeldelsesblanketter fås på kursus’ kontor, og undervisningen 

begynder tirsdag den 14. august. Daghold møder kl. 11 og aften
hold kl. 19.

KURSUS’ LÆRERE 1955-1956
cand. mag. Blide Brix
cand. mag. V. Hylling Christensen 
cand. mag. Worsøe Christophersen 
cand. mag. A. Dittmer 
cand. mag. M. Gundolf 
stud, polyt. Helge Hansen 
cand. mag. Sten Sture Hansen 
cand. mag. Leo Hjortsø 
cand. mag. Chr. Høltzer 
cand. mag. H. Bach Jensen 
cand. mag. Niels Knudsen 
cand. mag. Janni Kruchow 
cand. mag. I. K. Larsen 
mag. art. Petrus Larsen 
cand. mag. Sigurd Larsen 
cand. mag. Arne Lyndgaard 
Kommunelærer Emil Madsen 
Professor dr. phil. Detlev Müller 
cand. mag. Martin 0. Nielsen 
stud. mag. Flemming Ib-Nielsen 
cand. mag. Poul lb-Nielsen 
cand. mag. Tore Nyberg 
cand. mag. Helge Poulsen 
cand. mag. Niels Pouelsen 
stud. mag. Edith Rode 
stud. mag. Eva Siegumfeldt 
cand. mag. Hanne Grethe Søe 
cand. mag. Ingrid Stevnsborg 
cand. mag. Jørgen Wrang Thomsen 
stud. mag. Knud Thomsen 
cand. mag. Carl Tscherning 
cand. mag. Bodil Vestesen
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BOGLISTE
De med * mærkede bøger anvendes i første skoleår.

Matematisk-naturvidenskabelig linie.
Dansk: *Dansk litteraturudvalg fås på kursus. Grünbaum og Thyregod: Svenske 

forfattere i udvalg. *Norrild: Dansk litteraturhistorie.
Historie: *P. Ilsøe: Nordens historie (5. udgave), skal medbringes første dag. 

*Munch og Müller: Verdenshistorie I—II (udg. efter 1939). *Andrup, Ilsøe, 
Nørlund: Danmarks historie i billeder. *Uddrag af den yngre Plinius’ brev
veksling ved C. M. Rosenberg. *Kilder til Danmarkshistorie nr. 5. Kretzsch
mer og Lindhardt Hansen: Samfundslære medbringes første dag. Billedhefte 
til undervisningsbrug II ved J. A. Bundgaard. Th. A. Müller: Frederik d. 
Store. Munch og Müller: Verdenshistorie III og IV (9. og 10. udg.).

Engelsk: *Ring Hansen og Mouridsen: On England and the English. *Sheriff: 
Journey’s End ved Jes Skovgaard. Helweg Møller: Modern Prose II.

Tysk: Fr. Ingerslev: Tyske læsestykker for gymnasiet. Kaper: Kortfattet tysk 
sproglære (20. udgave og følg.). Tyskbøgerne bør ikke anskaffes uden nær
mere aftale med kursus.

Oldtidskundskab: Homer: Iliaden I og VI. Odysséen VI og IX. Fås på kursus. 
Sofokles’ Antigone, oversat af Niels Møller. Platon: Sokrates’ domfældelse og 
død ved Hartvig Frisch. Euripides: Medeia. Bruhn og Hjortsø: Klassisk Kunst.

Fransk: *Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog. N. Chr. Nielsen: *Fransk 
skolegrammatik.

Geografi og naturhistorie: *P. Andersen og Vahl: Klima og plantebælter. *P. 
Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi kun 5. udg. *P. Andersen og Vahl: Geo
logi for gymnasiet. *Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen. Jessen 
og Schiønning: Biologi for gymnasiet, sidste udg. A. Krogh: Fysiologi. 11. udg.

Fysik: *Sundorph: Varmelære (8. udg.), *lyslære (7. udg.), *elektricitet og magne
tisme (8. udg.), mekanisk fysik (7. udg.). J. K. Eriksen og Pedersen: *Astronomi 
for gymnasiet (3. udg.). Angående øvelsesvejledning gives senere meddelelse.
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Kemi: V. Hylling Christensen: Kemi for gymnasiet.
Matematik: Julius Petersens læreboger for gymnasiet, *Nr. 1 (4. udg.), Nr. 2 

(4. udg.), Nr. *3.—4. (4. udg.), *Nr. 5. (7. udg.), Nr. 6. (3. udg.), Nr. 7 (3. udg.).

Nysproglig linie.
Dansk, historie, oldtidskundskab og fransk som på matematisk linie.
Latin: *Mikkelsen: Latinsk Læsebog (sidste udg.). *Cæsars Gallerkrig, udg. af 

Gertz. Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog. *Vald. Nielsen: Latinsk grammatik.
Engelsk: Helweg-Møller: Modern Prose II, ”Rosenmeier: A modern English 

Omnibus. *Stigaard: The Dickens Reader. ’'Helweg-Møller: English Essays II 
(nyeste udg.). ”Galsworthy: Loyalties, ved Jes Skovgaard. Shakespeare: Julius 
Cæsar ved Jes Skovgaard. Udvalg af engelske digtere: Byron ved Adolf Han
sen, Shelley ved Adolf Hansen, Tennyson ved Adolf Hansen, Words
worth, Keats ved K. Bredsdorff. Modern English Poems by K. Breds- 
dorff. C. A. Bodelsen: The Government and Institutions of England. ”Kindt- 
Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets øverste klasse (7. udg.). *K. Herløv: 
Engelsk grammatik (5. udg.). Kaj Bredsdorff: From Beowulf to Kipling. — 
B. Ehlern-Møller, O. Lindum, G. Rosenmeier: ”A Contemporary Reader”. 
En enkelt læsebog, der vil blive opgivet ved skoleårets begyndelse.

Tysk: ‘Moderne tyske noveller (udg. af Carl Gad 1945 og flg.). ”Thomas Mann: 
Buddenbrooks (ved Hans Winkler). *Ingerslev og Vibæk: Deutschland II 
(5. udg.). ”Gottfred Keller: Kleider machen Leute (ved Branner og Stærmose). 
”Østergaard: Tyske digte (5. udg. og flg.). Goethe: Hermann und Dorothea. 
Schiller: Maria Stuart (ved J. Hendriksen). M. Branner und V. Stærmose: 
Deutsche Klassiker. ”Kaper: Kortfattet tysk sproglære (20. udg. og flg.). ”Gad 
og Moe: Tyske stiløvelser.

Naturfag: ”Reumert og Tscherning: Geografi med naturlære for det sproglige 
gymnasium. 2. udg. Atlas og naturhistorie som for den matematiske linie.

Realeksamen.
Dansk: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen. Poul Ib Nielsen: 

Dansk Grammatik.
Engelsk: O. Friis-Hausen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen, 6. opl. Bol

bjerg: Engelsk stiløvelse for mellem-, real- og aftenskolen. Helweg Møller og 
Egekvist: 50 engelske realeksamensopgaver (sidste udg.). Adolf Hansen og 
Johs. Magnussen: Engelske læsehæfter, første hæfte. Alfred Bolbjerg: Engelsk 
grammatik.

Tysk: Ingerslev og Vibæk: Tysk III for realklassen (5. udg.). Kaper: Kortfat
tet tysk sproglære (20. udg. og følg.). Thomas Mann: Buddenbrooks (udvalg 
ved Hans Winkler). Frederik Ingerslev og Dietrich Petersen: Tyske realeks
amensopgaver II (6. udg.).

Fransk: N. Chr. Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog.
Historie: Ludvig Schmidt: Frankrigs, Tysklands og Englands historie siden 1860 

(8. udgave). P. Munch: Mindre lærebog i samfundskundskab (16. udg.).
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Geografi: J. Reumert: Erhvervsgeografi, kun 5. udg. C. C. Christensen og Krogs- 
gaard: Atlas for mellemskolen.

Naturlære: Sundorph: Fysik for realklassen I og II.
Naturhistorie: Mogens Lund: Biologibog for realklassen.
Matematik og regning: Jessen og Schmidt: Matematik og regning for realklas

sen. V. Hylling Christensen og Petrus Larsen: Matematiske opgaver for real
klassen. V. Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver i regning for real
klassen. V- Hylling Christensen og Petrus Larsen: Logaritmetabel. Regnebog 
efter aftale.

Mellemskoleeksamen.
Dansk: Clausen og Hansen: Dansk læsebog III for mellemskolen (11. udg.). 

Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker.
Engelsk: Bøgholm og Madsen: Engelsk indledningskursus. O. Friis-Hansen og 

Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV med øvelseshæfte. 7. opl. 
Alfred Bolbjerg: Engelsk grammatik.

Tysk: Ingerslev og Vibæk: Tysk begynderbog for mellemskolen. Kaper: Kort
fattet tysk sproglære (20. udg. og følg.). Kaper: Tyske Stiløvelser til Brug i 
Mellemskolen, Nr. 1. (21. udg.).

Historie: Ludvig Schmidt: Lærebog i historie I (21. udg.) og II. (18. udg.).
Geografi: Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen I—II (11. udg.). C. C. 

Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen.
Naturlære: Sundorph: Fysik for mellemskolen I og II. V. Hylling Christensen 

og Petrus Larsen: Kemi for mellemskolen.
Naturhistorie: Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I—IV. Balslev 

og Andersen: Zoologi for mellemskolen I—II.
Matematik og regning: Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen. Aritme

tik efter aftale. V. Hylling Christensen og Petrus Larsen: Regnebog for kur
sus til mellemskoleeksamen. V. Hylling Christensen og Petrus Larsen: Op
gaver i regning, aritmetik og geometri. M.

12 Bøger og hefter kan fås på kursus



AKADEMISK STUDENTERKURSUS
EKSAMENSRESULTATER I MAJ JUNI 1955

MATEMATISKE STUDENTER
Hold I

Ib Andersen
Hans Bach
Per Bendixen
Hugo Albahn Hansen
Jørgen Harup
Dorrit Irlov

Preben Christensen
Arne Greisvold
Tom Holst Christensen
Aage Weinrich Olsen

John Boas
Carl Füchsel
Carlo Hansen
Børge Hvid
Peter Lassen

Gert Jansen
Kirsten Jensen
Poul Holm Jørgensen
Aase Nielsen
Thomas Nissen

Hold II
Flemming Pedersen 
Helge Hansen 
Kaj Ipsen

Hold III
Jens Mogensen 
Knud Munksgaard 
Vagn Winther Olsen 
Mogens Rasmussen

Martin Willum Pedersen
Hans Kr. Pedersen
Gert Starup
Aggi Sønderkær
Niels Grønlund Thomsen

Chr. Katballe
Ejler Petersen
Erik Brøndum Nielsen

Jørgen Saunte 
Ole Schilthauer 
Grethe Wilken 
Claus Worning
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NYSPROGLIGE STUDENTER
Hold I

Inge Bruun de Neergaard
Kirsten Gjerløv
Sølva Guldbæk
Helen Hooge Hansen
Jesper Dyre Jespersen

Harry Nihøj
Jette Riisberg
Ole Rørbæk Petersen
Per Skjold
Hanne Sundorph

Inge Sønderluud 
Kirsten Thrane 
Vibeke Toft-Nielsen 
John Westergaard

Birgitte Aamand 
Bodil Brekling 
Dennis Byrgesen 
Bodil Christoffersen 
Ketty Hansen 
Ib Leo Jørgensen

Hold II
Sonja Jørgensen
Jan Korsgaard
Kirsten Møller
Kirsten Munk
Erik Peter Nielsen
Minna Gyldenvang

Petersen

REALEKSAMEN

Nina Petrusson 
Benny Samson 
Flemming Sørensen 
Inger Tvedeskov 
Ingelise Villesen

Asger Andersen
Bjørn Langhoff Andersen
Clara Bang
Kitten Bengtsson 
Karen Børresen 
Jytte Christensen 
Ole Christiansen 
Dan Edelsten
Karen Gammelgaard

Gurli Ahlberg
Inge Busch
Nina Christensen 
Niels Horn
André Højberg

Kirsten M. Andersen 
J. Bjerritsgaard 
Mogens Christiansen 
Bente Ebbesen 
K. Garbarsch 
K. Greisen 
Alice Hansen 
Jytte Hansen 
Hans Hansen

Hold I
Jarl Hansen 
Jørn Hansen 
Per Hilfling-Olesen 
Gert Jønsson 
Mogens Jørgensen 
Walther Kirschenbaum 
Torben Kristiansen 
Bjarne Larsen

Hold II
Thue Jerlang 
Uffe Jørgensen 
Ole Krabbe 
Hanne Fabech Larsen 
Svend Nielsen

Hold III
Jørgen B. Hansen 
Erik Jensen 
Kjeld E. Jensen 
Birgit Justesen 
Gynna Klavsen 
Frants Klug 
Lars Meilvang 
Jørn Nicolaisen 

Signe Muhle Larsen 
Ane Messerschmidt 
Gladys Nanfeldt 
Britha Nielsen 
Mogens Per Pedersen 
Jørgen Stub 
Anni Thomsen
Ole Weddin

Claus Nissen
Otto Refsgaard Hansen 
Elith Schaltz 
Hanne Tuxen 
Stig Uhrskov

Thomas Nielsen 
Bent Nørthen 
Ib Olsen
Jørgen S. Olsen 
Edith Pedersen 
Ingrid Pedersen 
Esther Rasmussen 
Karen Snedker
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Hold IV
Sonja Andersen Arne Rosenløv Jensen Henning Sigaard
Aase Callesen Torsten Alf Jensen Hanne Staffe
Marie Dabi Birthe Modeli Knud Skall Sørensen
Steen Eriksen Else Munk Gisela Textor
Hannah Franke Inga Møller Erik Waaben
Erna Hansen Vagn Mølgaard Zenta Wendelboe
Tommy Hansen Bendt Nielsen Mogens Østfeldt
Elisabeth Hone Inger Nielsen

Hr. Bendt. Nielsen opnåede til eksamen 14,72 og 
bestod således med udmærkelse.

MELLEMSKOLEEKSAMEN
Hold I

Henning Anneberg
Ib Høffding 
Kirsten Jensen 
Palle Johansson

Ida Justesen
Sv. Aa. Kofoed 
Olav Loft 
Ole Lund

Søren Mortensen 
Finn Nielsen 
Annelise Paulsen 
Lilly Munk Pedersen

Hold II
Inge Barnø Preben Ingvartsen Herdis Schiøtt
Jørgen Brøbech Birthe Ipland Per Stabrand
John Carlsen John Larsen Laurits Sørensen
Alice Harder Kasper Neergaard Julius Youden
Poul Hessel Olsen Mogens Tolstrup Pedersen

Hold III
Jørgen Andersen Margit Jensen Svend Ulf Larsen
Ellen Bache Oda Jensen Harry Møller
Birgit Besser Preben Jensen Edith Løvlund Pedersen
Ida Christensen Helle Jønsson Konny Pedersen
Finn Høybye Hansen Alf Kiilerich Elly Strassmann
Kaj Hansen Else Kremmer Erik Svensson
Preben Henriksen
Gerthi Højengaard

Inger Kristensen

Hold IV

Preben Werner

Per Dahl Inge Mortensen Harry Pedersen
Jørgen v. Deurs Hansen Inga Nielsen Klaus Pedersen
Per Harmon Max Nielsen Grethe Thomsen
Erik Holm Werner Nielsen Wilhelmina Varming
Lene Kolter Jensen 
Annelise Knudsen

Henning Olsson Hans Øllegaard

Frk. Edith Løvlund Pedersen opnåede til eksamen 14,67 og 
bestod således med udmærkelse.
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Faa en Studiekonto
i

STUDENTERNES BOGHANDEL,
der ligger lige overfor Studiegaarden og meget nær ved 
Universitetet.
Vort speciale gennem 35 aar har været lærebøger, saavel 
nye som brugte, til Universitetet og Danmarks tekniske 
Højskole, og vort kendskab og erfaring staar altid til 
Deres raadighed.
Vi har et righoldigt udvalg af kollegiehæfter, studieblokke, 
ringbøger, fyldepenne m. m., og alt kan paaføres studie
kontoen, som betales med maanedlige rater efter aftale. 
Ligeledes gør vi opmærksom paa, at vi ekspederer alle 
universitets-boglegater.
Naar De, efter veloverstaaet eksamen og endt ferie, fort
sætter Deres studier, ville det glæde os meget, om vi 
maatte faa fornøjelsen af Deres besøg, og vi beder Dem 
være forvisset om, at der fra vor side skal blive gjort 
alt for at gøre forbindelsen med vort firma saa behage
lig for Dem som muligt.
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